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  ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลทั่วไป 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
    โรงเรียนวัดหางตลาด  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓  ต าบล  ท่าฉนวน   อ าเภอ กงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย 
รหัสไปรษณีย์ ๖๔๑๗๐ โทรศัพท์  0๘๙-๕๖๒๙๗๑๗ website http://wathangtalad.ac.th   e-mail  
srekit@thaimail.com เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เนื้อท่ี ๑๔ ไร่ ๓ งาน 
๒๙๘.๔ ตารางวา 
เขตพื้นที่บริการ 
 ประกอบด้วย   หมู่ที่ ๓,.๘ และ หมู่ ๑๐   
ประวัติโรงเรียนวัดหางตลาด 
   โรงเรียนวัดหางตลาด  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓  ต าบลท่าฉนวน  อ าเภอกงไกรลาศ  
จังหวัดสุโขทัย   มีเนื้อท่ี ๑๔ ไร่ ๓ งาน  ๒๙๘.๔  ตารางวา  โรงเรียนวัดหางตลาด ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนใหญ่  
มีประชากรประมาณ  ๑๕,๐๐๐  คน  ร้อยละ  ๙๐  นับถือศาสนาพุทธ  ส่วนใหญ่มีอาชีพท านา  รองลงมาคือ
รับจ้างทั่วไป  สภาพชุมชนเป็นครอบครัวใหญ่  ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ ไปประกอบอาชีพที่ต่างจังหวัด  ไม่
มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด ชุมชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมเก่ียวกับการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี เป็น
ชุมชนที่มีการด ารงชีวิตแบบพอเพียงและ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  มีการคมนาคมสะดวกสบาย   มีไฟฟ้า
และน้ าประปาหมู่บ้าน พ้ืนที่ เขตบริการของโรงเรียน คือ หมู่ที่ ๓,.๘ และ หมู่ ๑๐  มี นายประกิจ  สีนวล  
เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน  
 โรงเรียนวัดหางตลาด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ เปิดท าการสอน 
เมื่อวันที่  ๑๗  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๔๗๗   ที่ดินของโรงเรียนมีพื้นทีเ่นื้อที่ ๑๔ ไร่ ๓ งาน  ๒๙๘.๔  ตารางวา  มี
นายทับทิม แสนโกศิก เป็นครูใหญ่ เริ่มแรกอาศัยศาลาการเปรียญวัดหางตลาดเป็นที่เรียน สอนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชันประถมศึกษาปีที่ ๔  ถึงปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เปิดเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖  
 พ.ศ.๒๕๑๗ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป๑ ฉ จ านวน ๔ ห้องเรียน  
 พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ข จ านวน ๖ ห้องเรียน ต่อมาได้รับ
งบประมาณสร้างบ้านพักครูจ านวน ๓ หลัง ห้องส้วม ๓ หลงั ๙ ที่นั่ง ปี ๒๕๒๔ ได้งบประมาณสร้างโรงฝึกงาน 
๑ หลัง ปี ๒๕๓๐ ได้งบประมาณสร้าง ฝ.๓๓ จ านวน ๓ ถัง  
 ๒๕๓๙ ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ๑๐๕/๒๙ จ านวน ๔ ห้องเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๔๑ 
ต่อเติมอาคารเรียนแบบ ๑๐๕/๒๙ จ านวน ๔ ห้องเรียน  
 ปีงบประมาณ ๒๕๔๒ ได้งบประมาณสร้างสนามบาสเก็ตบอล ๑ สนาม 
 ปัจจุบันเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
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๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
  ๑) ผู้อ านวยการโรงเรียน ชื่อ-สกุล  นายประกิจ   สีนวล     โทรศัพท์   ๐๘๙-๕๖๒๙๗๑๗  e-
mail    srekit@hotmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต  สาขา  การบริหารการศึกษา  
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่  ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน  
๓. ข้อมูลนักเรียน  
 โรงเรียนวัดหางตลาด เปิดสอน ๓ ระดับ  คือ 
         -ระดับปฐมวัย 

-ระดับประถมศึกษา 
-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๓  รวม............๒๑๖...........คน 
ระดับชั้น 

 
จ านวนห้อง 

เพศ 
รวม เฉลี่ยต่อห้อง 

ชาย หญิง 
อ.๒ ๑ ๙ ๗ ๑๖  
อ.๓ ๑ ๙ ๑๕ ๒๔  
รวม ๒ ๑๘ ๒๒ ๔๐  
ป.๑ ๑ ๑๖ ๑๓ ๒๙  
ป.๒ ๑ ๗ ๑๒ ๑๙  
ป.๓ ๑ ๑๘ ๓ ๒๑  
ป.๔ ๑ ๑๕ ๑๐ ๒๕  
ป.๕ ๑ ๑๓ ๙ ๒๒  
ป.๖ ๑ ๘ ๙ ๑๗  
รวม ๖ ๗๗ ๕๖ ๑๓๓  
ม.๑ ๑ ๑๒ ๘ ๒๐  
ม.๒ ๑ ๖ ๙ ๑๕  
ม.๓ ๑ ๑๐ ๖ ๑๖  
รวม ๓ ๒๘ ๒๓ ๕๑  

รวมทั้งหมด ๑๑ ๑๒๕ ๙๑ ๒๒๔  

 

 

 

mailto:srekit@hotmail.com
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๔. ข้อมูลครูและบุคลากร 

 ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วุฒิ สาขา/วิชาเอก 
จ านวน 

ชั่วโมงสอน 
1 นายประกิจ  สีนวล ผู้อ านวยการ กศ.ม. บริหารการศึกษา  
2 นายขนุน  คงนวล ครู คศ.3 ศษ.บ ประถมศึกษา  
3 นางโชติกา  ปิยวัฒน์กุลจิรา ครู คศ.3 วท.บ. ภูมิศาสตร์ ๒๓ 
4 นางสาวธัญญรัตน์  กิ่งก้าน ครู คศ.3 คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ๒๑ 
5 นายภัทรดร   จันทร์กระจ่าง ครู คศ. 3 คบ. เกษตร ๒๐ 
6 นางชิ้น  เวียงทอง ครู คศ.3 ศศ.ม. ภาษาไทย ๒๒ 
7 นางนาตยา  ถาวร ครู คศ.3 คบ. ภาษาไทย ๑๕ 
8 น.ส.กฤตติกา  แพรบุตร ครู คศ.3 คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ๑๙ 
9 นายสุธน  ทิพวัน ครู คศ.3 คบ. ภาษาไทย ๑๙ 

10 นายเกรียงศักดิ์  พุ่มไม้  ครู คศ.2 ค.บ. ภาษาไทย ๒๗ 
11 น.ส.พิมลพรรณ  จันทร์เจริญ คร ูคศ.1 นศ.ม การจัดการสื่อสาร ๒๖ 
12 นายประมุข ค านูญ ครู คศ.1  เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๐ 
13 น.ส.สภุาวดี   ท้าวทอง ครูผู้ช่วย คบ. คณิตศาสตร์ ๑๙ 
14 นายทักษ์ดนัย บุญมา ครูผู้ช่วย คบ. ดนตรี ๑๘ 
15 นายชัชวาลย์ กันธิวา ครูผู้ช่วย คบ. อุตสาหกรรมศิลป์ ๑๘ 
16 นางสาวพรทิพย์  โตเหี้ยม ครู คศ.1 คบ. ปฐมวัย อนุบาล๓ 
16 นางสาวสาวติร ีคลา้ยยา ครูธุรการ ธบ. บรหิารธุรกิจ เจา้หนา้ทีธุ่รการ 
17 นางนริศรา  สีนวล ครูพี่เล้ียงเด็กอนุบาล ปวส. คหกรรม อนุบาล๒ 
18 นางสมทรง  โพธิ์จันทร์ ครูพี่เล้ียงเด็กพิการ คบ. สังคมศึกษา ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
19 น.ส.จุฬาภา  ไกรเกษ ครูอัตราจ้าง วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ ๒๐ 
20 นายอานนท์   แสงจันทร์ นักการภารโรง ม.3   

 
 
 จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก ...................๕.............. คน คิดเป็นร้อยละ .....๖๒.๕๐.........  
 จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด ................๓.............. คน คดิเป็นร้อยละ ....๔๑.๕๐.........  
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๕. ข้อมูลอาคารสถานที่  

รายการ แบบ จ านวน ปีที่สร้าง หมายเหตุ 
๑.อาคารเรียน  ป.1ฉ ๑ หลัง ๔ ห้องเรียน ๒๕๑๕ ทรุดโทรม 
๒.อาคารเรียน ป.1ข ๑ หลัง ๔ ห้องเรียน ๒๕๑๗ ขอจ าหน่าย 
๓.อาคารเรียน สปช.105/29 ๑ หลัง ๔ ห้องเรียน ๒๕๔๑  
๓.อาคารอเนกประสงค์ ก่อสร้างเอง ๑ หลัง ๒๕๕๐  
๔.ส้วม สปช.601/26 ๑ หลัง ๔ ที่นั่ง ๒๕๓๓ ทรุดโทรม 
๕.ส้วม สปช.601/26 ๑ หลัง ๔ ที่นั่ง ๒๕๔๑ ทรุดโทรม 
๖.ส้วม สปช.601/26 ๑ หลัง ๔ ที่นั่ง ๒๕๔๕ ทรุดโทรม 
๗.ส้วม สปช.601/26 ๑ หลัง ๔ ที่นั่ง ๒๕๕๓  
๘. บ้านพักครู องค์การฯ  ๒๕๑๗ ปรับปรุง 
๙. บ้านพักครู องค์การฯ  ๒๕๑๙ ทรุดโทรม 
๑๐. บ้านพักครู องค์การฯ  ๒๕๒๐ ทรุดโทรม 
๑๑. บ้านพักครู   ๒๕๖๐  
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๖. โครงสร้างเวลาเรียน  
โครงสร้างเวลาเรียน  

หลักสูตรโรงเรียนบ้านดอนส าโรง พุทธศักราช ๒๕๖๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 
สัดส่วนเวลาเรียน(ชั่วโมง/ป)ี 

ระดับประถมศึกษา 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

๑.รายวิชาพื้นฐาน  
๑.๑ ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
๑.๒ คณิตศาสตร ์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
๑.๓ วิทยาศาสตร ์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
๑.๔ ภาษาต่างประเทศ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
๑.๕ สังคมศึกษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรม      

      

- ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
- หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และ 

          การด าเนินชีวิตในสังคม 
- เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร ์

๑.๖ สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
๑.๗ ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
๑.๘ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
๒.รายวิชาเพิ่มเติม       

- หน้าที่พลเมือง ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
รวมเวลาเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
๓.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้”       

- กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ-เนตรนารี          

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

- ชุมนุม ชมรม ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
- กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณะประโยชน์ 
๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 
สัดส่วนเวลาเรียน(ชั่วโมง/ป)ี 

ระดับประถมศึกษา 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

-        
รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๔๐ ๑,๐๔๐ ๑,๐๔๐ ๑,๐๔๐ ๑,๐๔๐ ๑,๐๔๐ 

หมายเหตุ : ๑. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดเป็นกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” บังคับตามหลักสูตร
ประกอบด้วยกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
             ๒. วิชาหน้าที่พลเมือง จัดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม แต่จัดการเรียนการสอน ให้บูรณาการลงสู่ 
กิจกรรมที่โรงเรียน ดาเนินการอยู่แล้ว โดยไม่เพิ่มชั่วโมงเรียน ได้แก่ กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมกีฬาสี 
กิจกรรมตามประเพณี กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เป็นต้น เพ่ือปลูกฝังให้เกิดการปฏิบัติและ 
กลายเป็นพฤติกรรมในชีวิตประจ าวัน 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ม.๑ ม.๒ ม.๓  

  กลุ่มสาระการเรียนรู้  

     ภาษาไทย ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)  
     คณิตศาสตร์ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)  
     วิทยาศาสตร์ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)  
     สังคมศึกษา ศาสนา 
     และวัฒนธรรม 
       ประวัติศาสตร์ 
      ศาสนาศีลธรรม จริยธรรม 
       หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และ
การด าเนินชีวิตในสังคม 
       เศรษฐศาสตร์ 
       ภูมิศาสตร์ 

 
๑๖๐ (๔ นก.) 

๔๐ (๑ นก.) 
 

๑๒๐ (๓ นก.) 

 
๑๖๐ (๔ นก.) 
๔๐ (๑ นก.) 

 
๑๒๐ (๓ นก.) 

 
๑๖๐ (๔ นก.) 
๔๐ (๑ นก.) 

 
๑๒๐ (๓ นก.) 

 

    สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.)  
    ศิลปะ ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.)  
    การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.)  
    ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.)  
    รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๘๐ (๒๒ นก) ๘๘๐ (๒๒ นก) ๘๘๐ (๒๒ นก)  

 รายวิชาเพิ่มเติม ปีละไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ชั่วโมง 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

       กิจกรรมแนะแนว     
       กิจกรรมนักเรียน 
         - ลูกเสือยุวกาชาด 
         - ชุมนุม 

 
๑๒๐ 

 
๑๒๐ 

 
๑๒๐ 

 

       กิจกรรมเพื่อสังคมและ 
        สาธารณประโยชน์ 

    

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐  

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกิน  ๑,๒๐๐ ชั่วโมง 
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๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมคลอง  มีประชากรประมาณ 
๔๖๐ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ล าคลอง  ที่นา  อาชีพหลักของชุมชน คือ  ท านา   ส่วน
ใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีสงกรานต์  ท าบุญ
บ้าน  ฯลฯ 
  ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ชั้นประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ ท านา 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ .ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๔๐,๐๐๐ บาท 
จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๓  คน 
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แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียนบ้านดอนส าโรง 
 

  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
นายประกิจ  สีนวล 

 

กลุ่มงานบริหาร 

วิชาการ 

กลุ่มงานบริหาร
งบประมาณ 

นางโชติกาปิยวัฒน์กุลจิรา 

กลุ่มงานบริหาร 

บุคลากร 

นางนาตยา ถาวร 

กลุ่มงานบริหาร 

ทั่วไป 

นางสาวกฤตติกา แพรบุตร 

๑. การพัฒนาหลักสูตร 
   สถานศึกษา 

๒. การจัดและพัฒนา 
    กระบวนการเรียนรู้ 

๓. การวัดประเมินผลและ 
   เทียบโอนผลการเรียน 

๔. การวจิัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

๕. การพัฒนาสือ่ นวัตกรรม  
    และเทคโนโลยีทางการ 
    ศึกษา 

๖. การพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
    การนิเทศการศึกษา 

๗.การพัฒนาระบบประกัน 
    คุณภาพการศึกษา 

๘.การแนะแนวการศึกษา 

๙.กิจกรรมส่งเสริมการ 
   ความรู้แก่นักเรียน    
ครอบครัว ชุมชน 

 

๑.  การจัดท าแผนบริหาร 

   งบประมาณ  

๒.  การบรหิารจัดการทาง 
    การเงิน 
๓.การรับเงิน  การจา่ยเงิน      
   การเก็บรักษาเงิน 
๔.  การบรหิารพัสดุและ 
    สินทรัพย ์
๕.  การควบคุมพัสดุและ 
    สินทรัพย ์
๖.  การระดมทรัพยากร 
๗.  การก ากบั  ควบคุม   
     ประเมินผลและจัดท า      
     รายงาน 
๘.  การวางระบบตรวจสอบ 
     ภายใน 

 

 

๑. การวางแผนอัตราก าลัง 

๒. การสรรหาบุคลากร 

๓. การเสริมสร้าง 
   ประสิทธิภาพในการ 
   ปฏิบัติราชการ 

๔. วินัยและการรักษาวินัย 

๕. การออกจากราชการ 

 

๑. การด าเนินงานธุรการ 

๒. งานเลขานุการกรรมการ 
   สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๓. งานพัฒนาระบบและ 
   เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

๔. การจัดระบบบริหารและ 
   พัฒนาองค์การ 

๕. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๖. การดูแลอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อม 

๗. งานพ.ร.บ.การศึกษาภาค 
   บังคับ 

๘. การประชาสัมพันธ์ทาง 
    การศึกษา 

๙. งานบริการสาธารณะ 

๑๐. งานกิจการนักเรียน 

๑๑.งานที่มิได้ระบุไว้ 
     ในงานอื่นๆ 

 นักเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

นายสุธน  ทิพวัน 
นางสุภาวด ี ท้าวทอง 
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แผนที่โรงเรียน 

 
 

แผนผังโรงเรียน 
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 โรงเรียนวัดหางตลาด  มีภารกิจในการด าเนินการจัดการศึกษา ๒ ระดับ คือ 
๑. การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ – ๓ ก าหนดให้มีหลักสูตรโรงเรียนวัดหางตลาด  

ระดับปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นการเฉพาะ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการของ
ผู้เรียนตามวัย 

๒. การจัดการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  เป็นการจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรโรงเรียนวัดหางตลาด พุทธศักราช ๒๕๖๑ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒)   ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


